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Endomines AB (Publ) 
 

(Liiketunnus 556694-2974) 
 
 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 
Tämä osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 14.11.2018. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen 
ruotsinkielisen version välillä on eroavaisuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on todistusvoimainen.  

 

Endominesin kullantuotanto ylittää ennusteen 
Tuotannon käynnistyksen Fridayn kaivoksella Idahossa ennakoidaan alkavan 

ennen vuoden vaihdetta 

 
Q3 2018 (vs Q3 2017)  
Operatiivinen toiminta 
• Kullan tuotanto oli 81,6 kg (94,1) 
• Rikastetun malmin määrä oli 26 876 tonnia (37 422) kultapitoisuudella 3,9 g/t (3,0) 
• Cash Cost oli 768 USD/oz (1 081) 

 
Taloudelliset tunnusluvut 
• Liikevaihto oli 26,2 MSEK (27,6) 
• Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista 

aiheutuneita kuluja oli 4,3 MSEK  
• Käyttökate oli 0,6 MSEK (1,1) 
• Rahavirrat olivat yhteensä -27,7 MSEK (1,6) 
• Osakekohtainen tulos oli -0,46 SEK (-0,55) 
 
Q1–Q3 2018 (vs Q1–Q3 2017)  
Operatiivinen toiminta 
• Kullan tuotanto oli 303,5 kg (299,4) 
• Rikastetun malmin määrä oli 108 987 tonnia (125 847) kultapitoisuudella 3,4 g/t (2,8) 
• Cash Cost oli 985 USD/oz (1 136) 

 
Taloudelliset tunnusluvut 
• Liikevaihto oli 95,8 MSEK (90,7) 
• Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista 

aiheutuneita kuluja oli 11,9 MSEK 
• Käyttökate oli 0,6 MSEK (0,2) 
• Rahavirrat olivat yhteensä 43,9 MSEK (-15,5) 
• Osakekohtainen tulos oli -0,58 SEK (-1,99) 
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Olennaiset tapahtumat Q3:n jälkeen 
Pampalon kaivoksella kullan tuotanto tammi-lokakuussa 2018 oli 318,5 kg (10 240 oz). Kaivoksen ja 
sen yhteydessä olevan rikastamon toiminta on väliaikaisesti keskeytetty, minkä vuoksi lisätuotantoa 
vuodelle 2018 ei enää odoteta. Lisää kultaa saadaan kuitenkin talteen rikastamon meneillään olevan 
huollon yhteydessä. Kokonaistuotanto huollon yhteydessä talteenotettu kulta mukaan lukien 
tiedotetaan marraskuun aikana.   
 
Vuoden 2018 tuotanto-ohjeistuksen muutokset:  
Uusi ohjeistus: Pampalon kaivoksen toiminta on keskeytetty ja kullan tuotanto tammi-lokakuussa oli 
318,5 kg (10 240 oz). Rikastamon huollon yhteydessä talteentotettu kulta mukaan lukien Pampalon 
kokonaistuotannon arvioidaan vuonna 2018 ylittävän 320 kg (10 300 oz). Idahon Fridayn kaivoksen 
alkuvaiheen tuotannon ennakoidaan käynnistyvän joulukuussa 2018, mutta merkittäviä 
tuotantomääriä ei ole odotettavissa ennen vuoden vaihdetta.  
 
Aiempi ohjeistus: Endomines ennakoi tuottavansa 312–320 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-
lokakuussa 2018. 
 
Konsernin tunnusluvut Heinä-Syys Tammi-Syys 
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 
Tuotot 25,9 26,7 -0,8 97,4 94,1 3,3 
Kustannukset -25,3 -25,6 0,3 -96,8 -93,9 -2,9 
Poistot ja arvonalentumiset -11,8 -7,7 -4,1 -34,9 -27,1 -7,8 
Vertailukelpoinen käyttökate 4,3 1,1 3,2 11,9 0,2  11,7 
Käyttökate 0,6 1,1 -0,5 0,6 0,2 0,4 
-Liiketappio/+liikevoitto -11,2 -6,6 -4,6 -34,3 -26,8 -7,5 
Kauden tulos -16,0 -8,3 -7,7 -19,5 -30,3 10,8 
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,46 -0,55 0,09 -0,58 -1,99 1,41 
        

   
Liiketoiminnan rahavirta 4,9 2,9       2,0 -11,1 -2,4 -8,7 
Investoinnit -35,1 -1,1    -34,0 -108,8 -11,7 -97,1 
Rahoitus 2,5 -0,3       2,8 163,8 -1,4 165,2 
Rahavarat kauden lopussa 62,4 13,8 48,6 62,4 13,8 48,6 
Henkilöstöä kauden lopussa 40 41 -1 40 41 -1 

 
 

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Vuoden kolmannella neljänneksellä tärkeimmät 
tehtävämme olivat Idahossa Fridayn kaivoksen rakentaminen tuotantovalmiiksi ja Suomessa 
Pampalon kaivoksen valmistelu tuotannon keskeytyksen aikaisia ylläpitotoimia varten. Nämä kaksi 
hanketta olivat luonteeltaan päinvastaisia, mutta voin ilokseni todeta, että ne molemmat edistyivät  
turvallisesti ja ajallaan.  
 
Fridayn kaivoksen ja sen yhteydessä olevan rikastamon rakennustyöt etenivät hyvin, minkä vuoksi 
pidämme todennäköisenä, että alkuvaiheen kullan tuotanto käynnistyisi jo ennen vuoden 2018 loppua, 
ja tuotannon ylösajo tapahtuisi vuoden 2019 alkupuolella. Paikallinen henkilöstömme Idahossa on ollut 
avainasemassa hankkeen eteenpäin viemisessä, ja paikalliset asukkaat, viranomaiset ja urakoitsijat 
ovat ottaneet meidät hyvin vastaan.  

Suunniteltua keskeytystä ennakoiden louhintatyöt Pampalon kaivoksella päättyivät syyskuun 
puolivälissä, mutta rikastamon toiminta jatkui vielä lokakuun puolelle. Haastavista kiviolosuhteista ja 
suunnitelluista ylläpito- ja huoltotoimista huolimatta tuotantomäärä pysyi hyvänä koko jakson ajan. 
Kolmannella neljänneksellä kullan tuotanto oli 81,6 kg ja tammi-syyskuussa 303,5 kg. Lokakuussa 
kullan tuotanto oli vielä 15 kg nostaen Pampalon kaivoksen tuotannon kuluvana vuonna 318,5 kg:aan 
(10 240 unssiin) ja selvästi yli alkuperäisten arvioidemme. Lisäksi rikastamon meneillään olevan 
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huollon yhteydessä saamme talteen kultaa, jonka myötä kokonaistuotanto vuonna 2018 ylittää  
320 kg (10 300 unssia).  
 
Vakaa tuotanto näkyi myös tuloksessamme: liikevaihto oli 26,2 milj. Ruotsin kruunua Q3:lla ja 95,8 
milj. Ruotsin kruunua tammi-syyskuussa 2018. Vertailukelpoinen käyttökate ilman TVL Gold 
yrityskaupasta ja yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli selvästi positiivinen, 4,3 milj. 
Ruotsin kruunua Q3:lla ja 11,9 milj. Ruotsin kruunua tammi-syyskuussa 2018.  

Laajassa malminetsintähankkeessamme Karjalan kultalinjalla suoritettiin rakennekartoituksia, 
moreeninäytteenottoa ja kairauksia pääasiassa Pampalon kaivoksen läheisyydessä ja sen 
eteläpuolisella Central Duplex -alueella. Näiden tutkimusten tuloksista suurimman osan odotetaan 
valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Kaikille avoin kullanetsintäkilpailu, Kultakisa Kakkonen, 
herätti suurta kiinnostusta, ja lokakuun loppuun mennessä siihen saatiin 137 näytettä. Kilpailun 
voittajat sekä mielenkiintoiset tulokset julkistetaan tammikuussa 2019.” 
 
Tuotanto Pampalon kaivoksella 
Kullan kokonaistuotanto Pampalossa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä oli 81,6 kg (94,1). 
Vertailukautta alhaisempi tuotanto johtuu pääasiassa kaivostoiminnan keskeyttämisestä syyskuun 
puolivälissä.  Tammi-syyskuun 2018 kullan tuotanto oli 303,5 kg (299,4), mikä ylitti sekä edellisvuoden 
tason että alkuperäisen tuotantotavoitteen.  

Keskimääräinen kultapitoisuus Q3:lla oli 3,9 g/t, joka on 0,9 g/t korkeampi kuin vertailukaudella 2017. 
Vuoden 2018 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana keskimääräinen kultapitoisuus oli 3,4g/t, joka 
on myös merkittävä, 0,6 g/t:n parannus edellisvuoteen verrattuna ja joka osaltaan kasvatti 
tuotantomäärää vertailukauteen nähden. Parempi kultapitoisuus johtuu pääasiassa malmin 
korkeammasta in situ -kultapitoisuudesta.  

Endominesin malmintuotanto ja rikastetun malmin määrä olivat vuoden 2018 kolmannella 
neljänneksellä ja tammi-syyskuussa hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mikä johtui suurelta 
osin edelleen jatkuneista haasteellisista kiviolosuhteista Pampalon kaivoksen tietyissä osissa sekä 
louhintatöiden keskeyttämisestä syyskuun puolivälissä. 

Tuotanto Pampalon kaivoksessa ja rikastamossa on keskeytetty ja ne on asetetty ylläpitotilaan  (Care 
and Maintenance) marraskuusta 2018 lähtien. Kullan tuotanto tammi-lokakuussa oli 318,5 kg (10 240 
oz), eikä lisätuotantoa vuodelle 2018 enää odoteta. Kokonaistuotantoa tulee kuitenkin vielä 
marraskuun aikana nostamaan rikastamon huollon yhteydessä talteentotettava kulta. Kaivos voidaan 
avata uudelleen, mikäli päätetään investoida vinotunneliin, joka mahdollistaisi pääsyn vuoden 2018 
aikana louhitun tason alla sijaitsevaan malmiin. 

Tuotannon tunnusluvut Heinä-Syys Tammi-Syys 
  2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 
Syötemalmi (tonnia) 26,876 37,422 -10,546 108,987 125,847 -16,860 
Syötemalmin pitoisuus (g/t) 3,9 3,0 0,9 3,4 2,8 0,6 
Saanti (%) 84,2 83,8 0,4 83,2 83,5 -0,3 
Käyttöaste (%) 40,6 34,2 6,4 39,2 39,6 -0,4 
Kullantuotanto (kg) 81,6 94,1 -12,5 303,5 299,4 4,1 
Kullantuotanto (oz) 2 624 3 025 -401 9 758 9 626 132 
Cash Cost (USD/oz) 768 1 081 -313 985 1 136 -151 
LTIFR     9    8     1     9     8      1 

 
Tuotantotiedot viimeisimmältä vuosineljännekseltä perustuvat yhtiön omiin analyyseihin, joita ei ole vahvistettu ulkopuolisissa 
laboratorioissa. Lukuarvot on pyöristetty erikseen.  
LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 
kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien. 
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Malminetsintä ja peränajo Pampalossa 
Pampalon syväjatkeessa ei ole suoritettu koekairauksia vuonna 2018. 
 
Vuoden 2017 kairaushankkeen tulokset osoittavat, että malmin tonnimäärä on riittävä 1–1,5 vuoden 
tuotannolle seuraavan 100 metrin matkalla vuoden 2018 tuotantoalueen alapuolella. Kultapitoisuus 
siellä on jonkin verran korkeampi kuin ylemmillä tuotantoalueilla. Louhinta syväjatkeessa edellyttäisi 
investointia vinotunneliin, mikä ei nykyisen kullan hintatason perusteella ole kannattavaa. Tästä syystä 
investointia syväjatkeeseen on lykätty ja toiminta Pampalossa väliaikaisesti keskeytetty marraskuussa 
2018.  
 
Alueellinen malminetsintä Karjalan kultalinjalla  
Endomines käynnisti toukokuussa laajan, monivuotisen malminetsintäohjelman Karjalan kultalinjalla. 
Ohjelma perustuu alueesta laadittuun kolmiulotteiseen malliin, joka on kehitetty yhdessä 
australialaisen Model Earthin kanssa. Mallin ensimmäinen versio valmistui maaliskuussa, ja sen kehitys 
jatkuu ohjelman aikana malminetsintätoiminnasta saadun tiedon perusteella. 
 
Syyskuun loppuun mennessä oli suoritettu yhteensä 3 300 metriä kairauksia pääasiassa Pampalon 
kaivoksen lähellä sijaitsevissa kohteissa sekä Pampalon eteläpuolella sijaitsevalla niin kutsutulla 
Central Duplex -alueella. Kairauksien tulosten odotetaan valmistuvan joulukuun aikana.   
 
Kolmannella neljänneksellä suoritettiin lisää rakennekartoituksia erityisesti Central Duplex -alueella. 
Niiden tarkoituksena on parantaa tarkkuutta kairauskohteiden valinnassa. Kuten Endomines ennakoi 
puolivuosikatsauksessaan 2018, lisäkartoitus on viivästyttänyt ensimmäistä 5000 metrin 
kairausohjelmaa joillakin kuukausilla siten, että kolmannes kairauksista siirtyy vuodelle 2019.  
 
Pohjamoreenin base of till (BOT) -näytteenotto-ohjelma aloitettiin kesäkuun puolivälissä. Syyskuun 
loppuun mennessä oli otettu yhteensä 1 046 BOT-näytettä pääasiassa Pampalon läheisyydestä. 
Loppuvuoden aikana näytteenotto jatkuu Hosko North- ja Central Duplex -alueilla. Kaikista ohjelman 
alusta lähtien otetuista näytteistä noin kolmanneksesta on saatu pitoisuusmääritysten tulokset. Nämä 
tulokset osoittivat poikkeamia, joita on perusteltua tutkia tarkemmin. Tulokset osoittivat myös 
selkeitä kairauskohteita Pampalon kaivoksen koillispuolella. Lisää tuloksia BOT-näytteistä odotetaan 
joulukuussa sekä vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana.  
 
Vuoden 2018 malminetsintäsuunnitelmaan kuuluneet geofysikaaliset tutkimukset suoritetaan 
viimeisen neljänneksen aikana. Näitä ovat indusoitu polarisaatio (IP) Hosko North -alueella, 
gravimetrinen tutkimus Pampalon ja Central Duplexin alueilla sekä droonilla suoritettava 
magneettinen tutkimus Karjalan kultalinjan pohjoisessa osassa.  
 
Endomines toteuttaa myös hyperspektrikuvantamishanketta yhdessä GTK:n kanssa. Hankkeen 
tarkoituksena on luoda kattava mineraloginen malli alueesta kuvantamalla noin 24 000 metriä 
olemassa olevia kairasydännäytteitä. Suurin osa kuvantamistyöstä toteutettiin viime kesän aikana, ja 
tähän dataan perustuvan alustavan mineralogisen mallin odotetaan valmistuvan kesän 2019 aikana.  
 
Endominesilla on useita malminetsintälupia Karjalan kultalinjalla, ja näille luville on haettava jatkoa 
lupaviranomaiselta Tukesilta 3–4 vuoden välein niiden voimassaolon umpeuduttua. Jotkin lupia 
koskevista jatkohakemuksista olivat vireillä kolmannen neljänneksen aikana, mikä vaikutti jossain 
määrin kairaus- ja BOT-näytteenoton kohteisiin. Yhtiö ennakoi saavansa haetut jatkoluvat viimeisen 
neljänneksen aikana. 
 
Kesäkuussa Endomines lanseerasi Ilomantsissa kaikille avoimen kullanetsintäkilpailun nimeltä 
Kultakisa Kakkonen. Kilpailu herätti suurta kiinnostusta, ja siihen saatiin 137 näytettä. Kilpailu päättyi 
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lokakuun lopussa, ja lupaavimpien näytteiden laboratoriotuloksia odotetaan saatavaksi vuoden 
loppuun mennessä. Kilpailun tulokset julkistetaan tammikuussa 2019.  
 
Endomines Idaho  
Endomines sai helmikuussa 2018 päätökseen Yhdysvaltain Idahossa viiteen kultaesiintymään oikeudet 
omistavan yhdysvaltalaisen TVL Goldin hankinnan. TVL Goldin kokonaiskauppahinta oli 31,25 
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, josta 7,25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maksettiin käteisellä 
kaupan toteutushetkellä. Jäljellä oleva kauppahinta maksetaan 3,33 miljoonan Yhdysvaltain dollarin 
velkakirjalla, jonka juoksuaika on 18 kuukautta, ja 20,67 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (170 826 528 
Ruotsin kruunua) vaihtovelkakirjalla, jolle on määritetty kiinteä valuuttakurssi ja pakollinen konversio 
ennalta sovituilla hinnoilla. Lisätietoa kaupan ehdoista ja siihen liittyvistä lainainstrumenteista on 
esitetty liitetietojen kohdassa 13. 
 
Yhtiö on muuttanut hankkimansa yhdysvaltalaisen yhtiön nimeksi Endomines Idaho LLC. Endomines 
Idaho on Endomines-konsernin rakenteessa yhdysvaltalainen liiketoimintaa harjoittava yhteisö (US 
Operating Entity).   
 
Idahon esiintymien kehittäminen 
Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevan Fridayn kaivoshankkeen rakennustyöt edistyivät hyvin kolmannella 
neljänneksellä. Syyskuun lopun valmistumisasteen ja lähiajan näkymien perusteella Endomines arvioi, 
että tuotanto voidaan aloittaa ennen vuoden vaihdetta ja että tuotannon ylösajo toteutuu vuoden 
2019 alkupuolella. Täydessä tuotannossa Fridayn kaivoksen odotetaan tuottavan noin 9 000 unssia 
(280 kg) kultaa vuodessa noin 8 g/t:n keskimääräisellä kultapitoisuudella. Tuotannon 
käteiskustannusten (”All-In Cash Cost”) arvioidaan ylösajon jälkeen olevan louhinta-alueen mukaan 
650–900 Yhdysvaltain dollaria unssia kohden. 
 
Kaivosalueen infrastruktuurin parantamiseen liittyvät työt, kuten luonnollisten valumavesien 
kontrollointiin liittyvät toimenpiteet, teiden parantaminen ja kalvotettujen sivukivialueiden 
rakentaminen, saatiin suunnitellusti valmiiksi kolmannen neljänneksen aikana.  Kaivoksen toista 
pääyhteyttä rakennetaan ja vanhaa vinotunnelia kunnostetaan parhaillaan. 
 
Endomines aloitti Elk Cityn lähellä sijaitsevan rikastamoalueen rakentamisen heinäkuussa ja on sen 
jälkeen saanut päätökseen kaikki oleelliset maanrakennustyöt. Jätealueiden ja rikastamoalueen 
infrastruktuurin rakentaminen on käynnissä. Rikastamorakennuksen asennuksen arvioidaan 
valmistuvan marraskuun aikana. 
 
Rikastamon laitteet on ostettu ja niitä kootaan parhaillaan moduuleiksi asennuksen helpottamiseksi. 
Laitteistojen toimittaja on aloittanut moduulien toimituksen marraskuussa. Rikastamon koeajot 
voidaan aloittaa joulukuussa, mikäli kaikkien laitteiden toimitus ja asennus sujuvat aikataulussa. 
 
Kaikki tarvittavat luvat toiminnan aloittamiseksi Fridayn kaivoksella ja Elk Cityn rikastamolla on saatu. 
Pitkäaikaista täyden mittakaavan tuotantoa varten tarvitaan vielä ilman laatuun ja veden käyttöön 
liittyvät luvat, joiden hakuprosessit ovat parhaillaan käynnissä. 
 
Yhtiön neljässä muussa Idahon hankkeessa (Rescue, Kimberly, Buffalo Gulch ja Deadwood) toiminta 
on tähän mennessä rajoittunut aikaisempien tutkimustulosten arviointiin, näytteenottoihin ja tulevien 
malminetsintätoimien suunnitteluun sekä luvitukseen liittyviin ympäristön perustilaselvityksiin. 
Näiden hankkeiden luvittamisen arvioidaan kestävän 1–5 vuotta hankkeesta ja suunnitellun toiminnan 
laadusta riippuen.  
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Terveys, ympäristö ja turvallisuus  
Yhtiön terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstrategissa on nollatoleranssi tapaturmia ja negatiivisia 
ympäristövaikutuksia kohtaan, eli ns. Zero Harm -käytäntö.  

Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä yhtiö on keskittynyt kehittämään Idahon toimintojen 
olennaisia turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjä sekä ylläpitämään Pampalon kaivoksen hyviä 
käytäntöjä, erityisesti nyt kun toimintoja on valmisteltu tuotannon keskeytystä varten. Vuoden 2018 
kolmannen neljänneksen lopussa tapaturmataajuus LTIFR (työkyvyttömyyspäiviin johtaneiden 
tapaturmien suhde miljoonaan työtuntiin) rullaavalta 12 kuukaudelta oli Pampalossa 9 ja Idahossa 0. 
Konsernitasolla LTIFR oli 8. 
 
Kullan hinta ja EUR/USD-valuuttakurssi  
Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa kullan hinta oli 1 184 USD/oz, eli 8 prosenttia 
alhaisempi verrattuna vuoden 2017 vastaavan ajan hintaan 1 287 USD/oz (LBMA AM, 28.9.2018). 
Kullan keskihinta Q3:llä vuonna 2018 oli 1 213 USD/oz (1 278), mikä on 6 prosenttia alempi kuin 
vastaavana aikana vuosi sitten. 

Kullan keskihinta euroissa Q3:llä vuonna 2018 oli 1 044 EUR/oz (1 088), mikä on 4 prosenttia alempi 
kuin vastaavana aikana vuosi sitten. 

Endominesin kullan tuotanto on tähän asti ollut keskittynyt Suomeen, joten käytännössä kaikki 
tuotantokustannukset ovat olleet euromääräisiä. Sen vuoksi EUR/USD-kurssilla on ollut suuri merkitys 
yhtiön toiminnan tuotoille ja kannattavuudelle: euron vahvistuminen suhteessa dollariin vaikuttaa 
tuottoihin negatiivisesti. 

 
Kaavio: Kullan keskihinta ja EUR/USD-valuuttakurssi 
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Kommentteja taloudelliseen tulokseen 
 
Q3 2018 
 
Konsernin tunnusluvut    
  Heinä-Syys 
MSEK Ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 
Tuotot 25,9 26,7 -0,8 
Kustannukset -25,3 -25,6 0,3 
Vertailukelpoinen käyttökate 4,3  1,1  3,2 
Käyttökate 0,6 1,1 -0,5 
Poistot ja arvonalentumiset -11,8 -7,7 -4,1 
-Liiketappio/+liikevoitto -11,2 -6,6 -4,6 
Kauden tulos -16,0 -8,3 -7,7 
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,46 -0,55 0,09 

 
Tulos 
Tuotot varaston muutokset mukaan lukien olivat yhteensä 25,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (26,7) 
kolmannelta vuosineljännekseltä. Liikevaihto oli 26,2 miljoonaa Ruotsin kruunua (27,6) eli 1,4 
miljoonaa Ruotsin kruunua tai 5 prosenttia vähemmän kuin Q3:llä vuonna 2017. Toimitetun kullan 
määrä oli 84,2 kg (95,6) tai 2 707 oz (3 073), mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana 
vuonna 2017. 

Käyttökate oli 0,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,1), johon vaikutti toimitusten alhaisempi määrä, mutta 
jota toisaalta kompensoivat pienemmät kulut kaivostoiminnan keskeydyttyä syyskuun puolivälissä.  
Vertailukelpoinen käyttökate ilman Q1:llä toteutetun TVL Goldin hankinnasta ja 
yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneita kuluja oli 4,3 miljoonaa Ruotsin kruunua. 

Poistot ja arvonalentumiset olivat 11,8 miljoonaa Ruotsin kruunua (7,7).  

Liiketoiminnan kulut laskivat hieman, 25,3 miljoonaan Ruotsin kruunuun (25,6). Pampalon kaivoksen 
kustannukset rikastettua malmitonnia kohden laskivat edellisvuoden tasosta 58 euroon (66). Cash Cost 
laski vertailukaudesta ja oli 768 USD/oz (1 081). Cash Costiin vaikutti positiivisesti vertailukaudesta 
parantunut kultapitoisuus sekä peränajon päättyminen kesäkuussa johtuen suunnitellusta tuotannon 
keskeyttämisestä syyskuun 2018 jälkeen. 

Rahoituserien netto oli -4,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1,7). Tappion kasvun syynä oli pääasiassa TVL 
Goldin myyjille suunnatun vaihtovelkakirjan 2,6 miljoonan Ruotsin kruunun korko. 

Tulos verojen jälkeen oli -16,0 miljoonaa Ruotsin kruunua (-8,3); tuloveron määrä oli 0,0 miljoonaa 
Ruotsin kruunua. Osakekohtainen tulos oli -0,46 Ruotsin kruunua (-0,55). 
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Q1–Q3 2018 
 

 Tammi-Syys 
Koko 
vuosi 

MSEK Ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 2017 
Tuotot 97,4 94,1 3,3 122,6 
Kustannukset -96,8 -93,9 -2,9 -128,3 
Poistot ja arvonalentumiset -34,9 -27,1 -7,8 -59,1 
Vertailukelpoinen käyttökate 11,9 0,2  11,7 -5,7 
Käyttökate 0,6 0,2 0,4 -5,7 
-Liiketappio/+liikevoitto -34,3 -26,8 -7,5 -64,8 
Kauden tulos -19,5 -30,3 10,8 -69,3 
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,58 -1,99 1,41 -3,25 

 

Tulos 
Tuotot varaston muutokset mukaan lukien olivat yhteensä 97,4 miljoonaa Ruotsin kruunua (94,1) 
tammi-syyskuulta. Liikevaihto kasvoi 5,0 miljoonalla Ruotsin kruunulla 95,8 miljoonaan Ruotsin 
kruunuun (90,7) eli 6 prosentilla. Toimitetun kullan määrä kasvoi 3 prosentilla ja oli 305,7 kg (296,7) 
eli 9 827 oz (9 538). Kullan keskimääräinen hinta oli hieman edellisvuotta alempi, 1 213 USD/oz 
(1 278). 

Käyttökate oli 0,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (0,2); 0,4 miljoonan Ruotsin kruunun kasvu johtui 
pääasiassa korkeammasta kultapitoisuudesta ja tuotannon tehostumisesta sekä Pampalon 
kaivostoiminnan keskeyttämisen vuoksi pienentyneistä kuluista. Vertailukelpoinen käyttökate ilman 
Q1:llä toteutetun TVL Goldin hankinnan ja yhteistoimintaneuvotteluiden kuluja oli 11,9 miljoonaa 
Ruotsin kruunua. Liiketulos jäi edellisvuoden tason alle pääasiassa edellä mainituista kertaluonteisista 
kuluista johtuen ja oli -34,3 miljoonaa Ruotsin kruunua (-26,8).  

Poistot olivat yhteensä 34,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (27,1). 

Liiketoiminnan kulut nousivat 96,8 miljoonaan Ruotsin kruunuun (93,9) lähinnä vuoden 2018 Q1:llä 
toteutetun yhdysvaltalaisen yhtiön hankinnasta sekä yhteistoimintaneuvotteluista aiheutuneiden 
kulujen vuoksi. Pampalon kaivoksen kustannukset rikastettua malmitonnia kohden laskivat ja olivat 62 
euroa (69). Rikastetun malmin määrä oli yhteensä 108 987 tonnia (125 847). Cash Cost laski 
vertailukaudesta ja oli 985 USD/oz (1 136). Cash Costiin vaikutti positiivisesti vertailukaudesta 
parantunut kultapitoisuus sekä peränajon päättyminen kesäkuussa johtuen suunnitellusta tuotannon 
keskeyttämisestä syyskuun 2018 jälkeen. 

Rahoituserien netto oli 14,8 miljoonaa Ruotsin kruunua (-3,5). Kasvu johtui pääasiassa 2 miljoonan 
euron (20,5 miljoonaa Ruotsin kruunua) lainan alaskirjauksesta, joka tehtiin muiden Q1:n 
rahoitusjärjestelyiden yhteydessä. 

Tulos verojen jälkeen oli -19,5 miljoonaa Ruotsin kruunua (-30,3); tuloveron määrä oli 0,0 miljoonaa 
Ruotsin kruunua. Osakekohtainen tulos oli -0,58 SEK (-1,99). 

 
Investoinnit  
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 307,1 miljoonaa Ruotsin 
kruunua (13,6), josta vuoden 2018 Q1:llä toteutettu TVL Goldin hankinta oli 257,5 miljoonaa Ruotsin 
kruunua. Muut investoinnit liittyivät lähinnä Fridayn kaivoksen käynnistämisen projektikustannuksiin 
ja Karjalan kultalinjan malminetsinnän kustannuksiin. 
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Rahavirta ja rahoitus  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli -7,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (-3,3) vuoden 2018 
tammi-syyskuussa. Käyttöpääoman muutos oli 3,2 miljoonaa Ruotsin kruunua (-0,8). Rahavirta 
investointien jälkeen oli -108,8 miljoonaa Ruotsin kruunua (-11,7). Rahoituksen rahavirrat olivat 
yhteensä 163,8 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1,4). Suurimmat rahoituserät olivat 182,1 miljoonan 
Ruotsin kruunun nettotuotot merkintäoikeusannista ja jäljellä olleiden pankkilainojen järjestelyyn 
liittynyt 19,8 miljoonan Ruotsin kruunun takaisinmaksu. Lisätietoa pankkilainojen järjestelystä on 
esitetty liitetietojen kohdassa 12.  

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa Endominesilla ei ollut pankkilainoja. 

 
Rahoitusasema  
Nettovelka, mukaan lukien TVL Goldin myyjille suunnattujen vaihtovelkakirjojen osuus, oli 147,7 
miljoonaa Ruotsin kruunua (67,7) vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa. Oma pääoma oli 
yhteensä 265,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (45,4). Nettovelkaantumisaste laski 56 prosenttiin (149) 
johtuen pääasiassa jäljellä olleen pankkilainan järjestelystä ja toteutetusta merkintäoikeusannista. 

Taseen loppusumma oli 504,3 miljoonaa Ruotsin kruunua (160,6) ja omavaraisuusaste nousi 53 
prosenttiin (28). Sijoitettu pääoma oli yhteensä 481,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (129,0). Konsernin 
käteisvarat vuoden 2018 Q3:n lopussa olivat 62,4 miljoonaa Ruotsin kruunua. 

 
Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa  
Yhtiön rahoitusasema on riittävällä tasolla helmikuussa 2018 toteutetun menestyksekkään 
merkintäoikeusannin sekä pankkilainojen eliminoinnin myötä. Idahon esiintymien kehittäminen sekä 
Karjalan kultalinjan malminetsinnän jatkaminen vaativat todennäköisesti lisärahoitusta vuonna 2019. 
Yhtiö tutkii rahoitusvaihtoehtoja näihin toimiin.   

 
Henkilöstö  
Henkilöstön lukumäärä vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa oli 40, josta 34 Pampalon 
kaivoksella ja 6 Endomines Idaho LLC:lla. Kuluvana vuonna keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä 
on ollut 41 (42).  

Endomines sai päätökseen koko Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut 5. kesäkuuta 2018. Neuvottelujen tuloksena 26 työntekijää lomautetaan yli 
90 päivän ajaksi ja 4 työntekijää irtisanotaan pääasiassa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen jälkeen 
Pampalon kaivostoiminnan keskeydyttyä. Heinä-syyskuun aikana 4 työntekijää lomautettiin ja 4 
työsopimusta irtisanottiin.  

 
Emoyhtiö Endomines AB  
Emoyhtiön liiketoiminnan kulut olivat 8,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (7,4), eli 1,2 miljoonaa Ruotsin 
kruunua tai 16 prosenttia korkeammat edellisvuoteen verrattuna. Muut ulkoiset kulut olivat 6,9 
miljoonaa Ruotsin kruunua (4,6) sisältäen konsernin toimitusjohtajan kulut. Toukokuusta 2017 lähtien 
emoyhtiö on vastannut kaikista konsernin toimitusjohtajan kuluista. Henkilöstökulut olivat 1,7 
miljoonaa Ruotsin kruunua (2,7) sisältäen hallituksen jäsenten palkkiot.  

Rahavarat vuoden 2018 Q3:en lopussa olivat 37,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (1,5), ja rahavirrat olivat 
yhteensä 36,3 miljoonaa Ruotsin kruunua. TVL Goldin hankinnasta maksettu käteissuoritus oli 57,1 
miljoonaa Ruotsin kruunua ja muut rahavirrat olivat 103,1 miljoonaa Ruotsin kruunua (netto). Oma 
pääoma oli 279,6 miljoonaa Ruotsin kruunua (174,2) sisältäen osakepääoman 281,2 miljoonaa Ruotsin 
kruunua (262,2). 

 



10  

Endomines AB perusti Suomeen sivuliikkeen nimeltä Endomines AB (Suomen sivuliike) kesäkuussa 
2018. 

Lisätietoa on saatavilla emoyhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta. 

 
Henkilömuutokset konsernin johdossa  
Seppo Tuovinen nimitettiin Endomines Idaho LLC:n toimitusjohtajaksi elokuussa 2018. Tuovinen toimi 
tätä ennen Endominesin suomalaisen tytärtyhiön, Endomines Oy:n, toimitusjohtajana tammikuusta 
2017 heinäkuuhun 2018. Hän jatkaa Endomines-konsernin johtoryhmässä.  

 
Varsinainen yhtiökokous 22.5.2018 
Endomines AB järjesti varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2018. Varsinaisen yhtiökokouksen 
ruotsinkielinen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Suomenkielinen tiivistelmä 
yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksistä on julkaistu 22.5.2018 päivätyllä pörssitiedotteella.  

 
Endominesin toiminnan riskit 
Kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyy erilaisia teknisiä, liiketaloudellisia, ympäristö- ja 
rahoituksellisia riskejä. Erilaiset olosuhteet voivat viivästyttää tai estää malmiesiintymän 
hyödyntämisen ja siten vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tulokseen ja maksuvalmiuteen. 
Lisäksi kansainvälinen toiminta voi altistaa Endominesin erilaisille valuuttakurssimuutoksiin liittyville 
riskeille sekä riskeille, jotka syntyvät ulkomaisten lainkäyttöalueiden liiketoiminta- tai oikeudellisista 
vaatimuksista. Taloudellisten riskien hallintaa kuvataan tarkemmin viimeisimmässä 
vuosikertomuksessa. Yhtiön johto valvoo, arvioi ja hallinnoi riskejä jatkuvasti. 

 
Lähipiiriliiketoimet 
Hallituspalkkioiden lisäksi Endominesin ja sen avainhenkilöiden välillä ei tehty sellaisia liiketoimia, 
jotka vaikuttaisivat yhtiön asemaan ja tulokseen. 

 
Endominesin osakepääoma ja osake  
Endomines AB:n osakepääoma on 281 182 280 Ruotsin kruunua koostuen 35 147 785 osakkeesta, 
joiden vasta-arvo on 8 Ruotsin kruunua/osake. Endominesin yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman 
tulee olla vähintään 200 miljoonaa Ruotsin kruunua ja enintään 800 miljoonaa Ruotsin kruunua.  

Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana osakkeita vaihdettiin pörssissä 13,2 miljoonaa 
kappaletta, mikä on 37,6 prosenttia osakkeiden kokonaislukumäärästä. Osakkeen suhteellinen 
likviditeetti oli Nasdaq Helsingin pörssissä 52,4 prosenttia ja Nasdaq Tukholman pörssissä 47,6 
prosenttia. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä ulkona olevista osakkeista 83 prosenttia oli 
rekisteröity Suomessa, 15 prosenttia Ruotsissa ja 2 prosenttia muualla. 

Osakkeen hinta vuoden 2017 lopulla oli 11,46 Ruotsin kruunua ja 6,3 Ruotsin kruunua 28. syyskuuta 
2018. Korkein päätöshinta oli 14,2 Ruotsin kruunua 9. tammikuuta 2018 ja alin päätöshinta 6,0 Ruotsin 
kruunua 21. syyskuuta 2018. 

 
Osakeantivaltuutus 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti 
päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta, yhdessä tai 
useammassa erässä, osakkeenomistajien etuoikeuden mukaisesti tai siitä poiketen sekä maksua 
vastaan, muuta kuin rahavastiketta vastaan tai kuittausta vastaan. Osakeannin jälkeinen osakepääoma 
ei voi ylittää Yhtiön nykyistä osakepääoman enimmäismäärää, joka on 800 miljoonaa Ruotsin kruunua. 
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Yhtiön strategia  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö investoi 
malminetsintään Karjalan kultalinjalla tavoitteenaan pitkäaikaisen, kannattavan kullantuotannon 
mahdollistaminen hyödyntäen Pampalon kaivoksella jo olemassa olevaa tuotantoinfrastruktuuria.  

Endomines pyrkii myös parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan yritysostoin. Yhtiö 
pyrkii kasvattamaan mineraalivarantojaan ostamalla poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, 
jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Strategian toteutuksen 
ensimmäisenä vaiheena Endomines hankki helmikuussa 2018 TVL Goldin (nyk. Endomines Idaho), jolla 
on Idahossa, Yhdysvalloissa oikeudet viiteen kultaesiintymään. 

 
Osavuosiraporttien laatimisperiaatteet  
Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Lisäksi on noudatettu Ruotsin kirjanpitoneuvoston RFR 1 -
suositusta, joka koskee konsernien täydentäviä kirjanpitosäännöksiä Ruotsin laissa vuosikertomuksista 
annettujen määräysten mukaisesti. Emoyhtiön lukujen laadinnassa on noudatettu Ruotsin 
kirjanpitoneuvoston RFR 2 – suositusta, joka koskee oikeushenkilön kirjanpitoa. Tämä osavuosikatsaus 
on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja Ruotsin lain vuosikertomuksista mukaisesti. 
Emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Ruotsin lakia vuosikertomuksista. Tässä 
osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja laskentatapoja kuin 
vuoden 2017 vuosikertomuksessa, lukuun ottamatta uutena sovellettuja standardeja IFRS 9 ja IFRS 15. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
Yhtiö esittää osavuosikatsauksessa tiettyjä taloudellisia ei-IFRS-tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen 
mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa sijoittajille ja 
yhtiön johdolle yhtiön toiminnan tuloksesta. Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat vaihtelevat 
yhtiöittäin, joten Endominesin käyttämät tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden 
yhtiöiden kanssa, eikä niitä siksi tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa 
määritellyille tunnusluvuille. Nämä tunnusluvut on laskettu vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 7 
sekä yhtiön ruotsin- ja englanninkielisillä verkkosivuilla esitettyjen määritelmien mukaisesti. Tässä 
katsauksessa näitä määritelmiä ja laskelmia ei ole esitetty. 
  
Muutokset laadintaperiaatteissa 1.1.2018 alkaen 
Yhtiö on soveltanut 1.1.2018 alkaen uusia IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 Myyntituotot 
asiakassopimuksista -standardeja. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 
Standardi tuli sovellettavaksi 1.1.2018. Endomines on soveltanut IFRS 9:ää 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 
korvaa standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit; kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 sisältää 
uudistetun ohjeistuksen rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta, odotettuja 
luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin sekä suojauslaskentaa koskevat säännökset. IFRS 
9:n käyttöönotolla ei ole merkittäviä vaikutuksia Endominesin ilmoittamiin lukuihin. 

170,8 miljoonan Ruotsin kruunun vaihtovelkakirjalaina, johon sovelletaan kiinteää, maaliskuun 13. 
päivän 2018 valuuttakurssia, kirjataan siirtovelkojen osalta käypään arvoon tuloslaskelmassa. Velan 
1,5 miljoonan Ruotsin kruunun oman pääoman ehtoinen komponentti sekä laskennalliset 
verosaamiset on uuteen standardiin 1.1.2018 siirryttäessä kirjattu kertyneisiin voittovaroihin. Vuoden 
2017 vertailulukuja ei ole oikaistu. Lainan käyvän arvon muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti. 
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IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista 
Standardi tuli sovellettavaksi 1.1.2018. Endomines on soveltanut IFRS 15:ä 1.1.2018 alkaen. IFRS 15 
koskee myyntituottojen tulouttamista ja korvaa IAS 18 Tuotot- ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -
standardit.  

Endomines on arvioinut nykyiset asiakassopimuksensa ja todennut, että siirtyminen IFRS 15:een ei 
vaikuta olennaisesti myyntituottojen tulouttamiseen, eikä oikaisuja ole täten tehty.  

Sijoittajakalenteri  

• 14. helmikuuta 2019  Osavuosikatsaus Q4 ja tilinpäätöstiedote 2018 
 
Tilintarkastajan katsaus 
Endomines AB:n tilintarkastaja on antanut tämän osavuosikatsauksen tarkastamisesta 
tilintarkastuskertomuksen. 

Yhteyshenkilö  
Saila Miettinen-Lähde, Endomines AB:n toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95  
 
Taloudelliset tiedot  
Tämä osavuosikatsaus sisältää tietoja, jotka Endomines AB on velvollinen julkistamaan EU:n 
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Edellä mainittu yhteyshenkilö on antanut tämän 
tiedotteen julkaistavaksi klo 07:30 CET 14. marraskuuta 2018.  
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Tukholma 14. marraskuuta 2018 
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   Saila Miettinen-Lähde 
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Tilintarkastajan raportti  

Endomines AB (publ), yritys-556694-2974 

 
Johdanto   
 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Endomines AB (publ) lyhennetyn taseen 30.09.2018, lyhennetyn laajan 
tuloslaskelman, lyhennetyn oman pääoman muutoksia koskevan laskelman, lyhennetyn rahavirtalaskelman ja 
tietyt selittävät liitetiedot kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Hallitus ja 
toimitusjohtaja vastaavat puolivuosikatsauksen laatimisesta IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä muiden 
Suomessa voimassa olevien puolivuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Suorittamamme 
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella esitämme johtopäätöksen puolivuosikatsauksesta. 
 

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus 

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 
”Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. 
Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä 
asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. 
Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien mukaisesti 
suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme 
kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna 
tilintarkastuskertomusta. 

 

Johtopäätös    

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei 
puolivuosikatsausta ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä muiden Suomessa voimassa olevien 
puolivuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 

 

Stockholm 14.11.2018 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Martin Johansson 

KHT 



Konsernin tuloslaskelma ja muu laaja tulos
KSEK Liite

2018 2017 2018 2017

Liikevaihto 1 26 202 27 610 95 759 90 721
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -331 -959 1 602 2 983

Muut tuotot 11 27 27 378

Tuotot yhteensä 25 882 26 678 97 388 94 082

Raaka-aineet ja tarvikkeet -2 076 -4 964 -11 833 -19 040
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 2 -6 320 -6 593 -21 447 -21 851
Muut kulut 3 -13 202 -14 058 -52 167 -52 964
Oikaistu käyttökate 4 284 1 063 11 941 227
Kertaluonteiset erät 3 -3 683 – -11 359 –
Käyttökate 601 1 063 582 227
Poistot ja arvonalentumiset 4 -11 776 -7 653 -34 865 -27 066
Liiketulos -11 175 -6 590 -34 283 -26 839

Rahoitustuotot 5 180 – 20 470 -13
Rahoituskulut 5 -5 032 -1 744 -5 677 -3 481
Rahoituserät, netto -4 852 -1 744 14 793 -3 494

Tulos ennen veroja -16 027 -8 334 -19 490 -30 333
Tulovero 6 – – – –
Tilikauden tulos -16 027 -8 334 -19 490 -30 333

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -4 270 -502 21 992 -143

-4 270 -502 21 992 -143

Tilikauden laaja tulos -20 297 -8 836 2 502 -30 476

Tilikauden tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -16 027 -8 334 -19 490 -30 333

Laaja tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -20 297 -8 836 2 502 -30 476

Osakekohtainen tulos (SEK) 7 
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0,46 -0,55 -0,58 -1,99
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 7 35 147 785 15 275 357 33 780 192 15 275 357

Tammi-SyyskuuHeinä-Syyskuu



Emoyhtiön tuloslaskelma
KSEK

2018 2017 2018 2017
Liikevaihto – 108 – 335

Tuotot yhteensä 0 108 0 335

Muut ulkoiset kulut -1 737 -1 449 -6 938 -4 624

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -591 -840 -1 681 -2 747

Poistot ja arvonalentumiset -100 000 – -100 000 –
Liiketulos -102 328 -2 181 -108 619 -7 036

Rahoitustuotot -1 424 -349 2 798 803

Rahoituskulut -3 134 -32 -6 304 -125

Rahoituserät, netto -4 558 -381 -3 506 678

Tulos ennen veroja -106 886 -2 562 -112 125 -6 358

Tilikauden tulos -106 886 -2 562 -112 125 -6 358

Tilikauden laaja tulos -106 886 -2 562 -112 125 -6 358

Konsernitase
KSEK Liite 30.syys 31.joulu

2018 2017

   Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 8 350 389 63 061

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 73 675 62 237

   Pitkäaikaiset sijoitukset 9 5 405 5 171

Pitkäaikaiset varat yhteensä 429 469 130 469

   Vaihto-omaisuus 3 516 2 182

   Myyntisaamiset 2 7

   Muut saamiset 289 2 500

   Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 8 615 9 589

   Rahavarat 11 62 430 15 813

Lyhytaikaiset varat yhteensä 74 852 30 091

VARAT YHTEENSÄ 504 321 160 560

Oma pääoma

Oma pääoma

   Osakepääoma 10 281 182 262 157

   Muu annettu pääoma 541 292 343 873

   Rahastot 27 399 5 407
   Edellisten tilikausien voitto -584 323 -566 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 265 550 45 381
Oma pääoma yhteensä 265 550 45 381
Velat

Velat luottolaitoksille 12 32 687 75 917

Vaihtovelkakirja 13 174 914 0

Muut varaukset 8 745 7 724

Pitkäaikaiset velat yhteensä 216 346 83 641

Velat luottolaitoksille 12 2 997 7 641

Muut varaukset 401 384

Ostovelat 7 104 11 630

Muut lyhytaikaiset velat 11 3 036 4 491

Siirtovelat ja ennakkomaksut 8 887 7 392

Lyhytaikaiset velat yhteensä 22 425 31 538

Velat yhteensä 238 771 115 179
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 504 321 160 560

Heinä-Syyskuu Tammi-Syyskuu



Emoyhtiön tase
KSEK 30.syys 31.joulu

2018 2017

Osuudet saman konsernin yrityksissä 345 618 132 714

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 100 988 49 249

Muut saamiset 8 988 5 356

Rahavarat 37 852 1 516

Varat yhteensä 493 446 188 835

Oma pääoma 279 648 174 215

Velat saman konsernin yrityksille 7 762 7 427

Vaihtovelkakirja 174 914 –

Muut velat 31 122 7 193

Oma pääoma ja velat yhteensä 493 446 188 835

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

KSEK
Kaikki oma pääoma kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille Osakepääoma    Muu annettu pääoma Rahastot

   Edellisten 
tilikausien 

voitto
Oma pääoma 

yhteensä

Avaava tase 1 tammi 2017 262 157 343 873 5 310 -496 804 114 536

Laaja tulos

Tilikauden tulos – – – -69 252 -69 252

Muu laaja tulos – – 97 – 97

Tilikauden laaja tulos – – 97 -69 252 -69 155

Liiketoimet omistajien kanssa – – – – –

Päättävä tase 31 joulu 2017 262 157 343 873 5 407 -566 056 45 381

Avaava tase 1 tammi 2018 262 157 343 873 5 407 -566 056 45 381

Laaja tulos

Tilikauden tulos – – – -19 490 -19 490

Muu laaja tulos – – 21 992 -50 21 942

Tilikauden laaja tulos – – 21 992 -19 540 2 452

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti, lainan kääntäminen 29 512 6 029 – – 35 541
Osakeanti 167 779 20 973 – – 188 752

Osakeantikulut – -7 850 – – -7 850

Osakkeen vasta-arvon alentaminen -178 267 178 267 – – –

Velkakirjan oman pääoman osuuden uudelleenarvostus – – – 1 273 1 273

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 19 024 197 419 – 1 273 217 716

Päättävä tase 30 syyskuu 2018 281 181 541 292 27 399 -584 323 265 550



Konsernin rahavirtalaskelma
KSEK

2018 2017 2018 2017

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja -16 027 -8 334 -19 490 -30 333

Oikaisut: – – – –

Poistot 11 776 7 653 34 865 27 066

Arvonalentumiset – – – –

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä saamisista ja veloista 260 612 -3 431 –

Lainan anteeksianto -180 – -20 470 –

Muut erät 485 – 659 –

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 686 -69 -7 867 -3 267

Käyttöpääoman muutos 8 582 3 011 -3 208 831

Liiketoiminnan rahavirrat yhteensä 4 896 2 942 -11 075 -2 436

Investointien rahavirta – – – –

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -43 -295 -7 350 -1 794

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -35 067 -760 -42 249 -11 765

Tytäryhtiöiden hankinta – – -59 176 –

Pitkäaikaisten sijoitusten muutos – -10 -19 1 908

Investointien rahavirrat yhteensä -35 110 -1 065 -108 794 -11 652

Rahavirrat ennen rahoituseriä -30 214 1 877 -119 869 -14 088

Rahoituksen rahavirta – – – –

Osakeannista saadut maksut – – 188 753 –

Osakeannin kulut – – -6 616 –

Lainojen takaisinmaksut 2 909 – -16 858 –

Leasing lainojen takaisinmaksut -418 -305 -1 504 -1 447

Rahoituksen rahavirrat yhteensä 2 491 -305 163 775 -1 447
– – – –

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -27 723 1 572 43 906 -15 535

Rahavarat vuoden alussa 90 051 12 390 15 813 29 440

Valuuttakurssierot rahavaroista 102 -141 2 711 -85

Rahavarat vuoden lopussa 62 430 13 821 62 430 13 821

Heinä-Syyskuu Tammi-Syyskuu



Osavuosiraporttien liitetiedot

Valuuttakurssit EUR/SEK
2018 2017

Tuloslaskelmien erien muunto 10,2348 9,5305
Edellisen tilikauden päättävän taseen muunto 10,2945 9,5668
Edellisen vuoden päättävän taseen muunto 9,8497
Lähde: Riksbanken

1 Liikevaihto markkina-alueittain

KSEK 2018 2017 2018 2017
EU (vaahdotusrikaste) 26 190 25 485 94 426 84 278
Norja (painovoimarikaste) 12 2 125 1 333 6 443
Liikevaihto 26 202 27 610 95 759 90 721

2 Henkilöstökulut
2018 2017 2018 2017

Henkilöstöä keskimäärin 40 42 41 42

Henkilöstökulut yhteensä ml. hallituksen jäsenten palkkiot pl. yhteistoiminta kulut
KSEK 6 320 6 593 21 447 21 851

Keskimääräiset kulut/hlö/kk SEK 53 000 52 000 59 000 57 000

3 Muut kulut ja kertaluonteiset erät
2018 2017 2018 2017

Ulkoiset palvelut, tuotanto 7 582 9 802 32 751 36 876
Energia, tuotanto 1 611 1 543 6 687 6 330
Kertaluonteiset erät 3 683 – 11 359 –
Muut 4 009 2 713 12 729 9 758
Muut kulut ja kertaluonteiset erät yhteensä 16 885 14 058 63 526 52 964

4 Poistot ja arvonalentumiset
2018 2017 2018 2017

Malmintuotantoa vastaavat substanssipoistot 8 353 4 419 24 625 16 340
Muut poistot 3 423 3 234 10 240 10 726
Poistot yhteensä 11 776 7 653 34 865 27 066
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 11 776 7 653 34 865 27 066

5 Rahoitustuotot ja -kulut
2018 2017 2018 2017

Lepäävän tytäryhtiön myynti – – – -13

Lainan anteeksianto 180 – 20 470 –

Rahoitustuotot yhteensä 180 – 20 470 -13

Korkokulut -3 380 -1 123 -8 000 -3 448

Rahoitustoiminnan kurssierot -1 652 -621 2 323 -33
Rahoituskulut yhteensä -5 032 -1 744 -5 677 -3 481
Rahoituserät, netto -4 852 -1 744 14 793 -3 494

6 Tulovero

7 Osakekohtainen tulos
KSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 2018 2017
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu:
Tilikauden tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -16 027 -8 334 -19 490 -30 333
Keskimääräinen oikaistu osakemäärä 35 147 785 15 275 357 33 780 192 15 275 357
Osakekohtainen tulos -0,46 -0,55 -0,58 -1,99
Osakkeiden lukumäärä:
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 35 147 785 10 486 275

Heinä-syyskuu Tammi-syyskuu

Heinä-syyskuu Tammi-syyskuu

Heinä-syyskuu Tammi-syyskuu

Heinä-syyskuu Tammi-syyskuu

Johto uudelleen arvioi konsernin mahdollisuutta tehdä verotettavaa tulosta seuraavien 2–3 vuoden aikana. Konserni ei ole kirjannut laskennallisia verosaamisia per syyskuun 
30 päivä 2018.

Heinä-syyskuu Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuu

Heinä-syyskuu Tammi-syyskuu



8 Aineettomat ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
KSEK

Aineettomat 
hyödykkeet

Aineelliset 
hyödykkeet

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 63 061 62 237
Lisäykset 7 350 42 250

Lisäykset yritysostot 257 511 30
Muuntoerot 22 467 4 024
Poistot – -34 865
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 350 389 73 676

9 Pitkäaikaiset sijoitukset 30.9.2018 31.12.2017
Muut saamiset
Ympäristövelvoitteita varten kirjatut varaukset 5 424 5 171

10 Osakeanti

11 Pitkäaikaiset sijoitukset (KSEK) 30.9.2018 31.12.2017
Laina- ja myyntisaamiset: Yhteensä
Myyntisaamiset ja muut saamiset pl. siirtovelat 5 696 7 678
Rahavarat 62 430 15 813

68 126 23 491

Muut rahoitusvelat:
Pankkilainat – 74 759
Rahoitusleasing 5 086 6 314
Erityisehtoiset lainat – 2 485
Lainat yhteensä 180 000 83 558
Siltalaina yrityskaupan ennakkomaksua varten – 2 223
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat pois lukien ei-rahamääräiset velat 7 939 11 629
Yhteensä 187 939 97 410

Tammi-syyskuu

Helmikuussa 2018 Endomines toteutti osakeannin, missä liikkeelle laskettiin 22 069 718 uutta osaketta 9 kruunun merkintähinnalla Ruotsissa ja 0,92 euron merkintähinnalla 
Suomessa. Osakeannista saadut bruttovarat olivat noin 189 miljoonaa kruunua ennen osakeantikuluja ja saadut nettovarat olivat noin 182 miljoonaa kruunua kulujen jälkeen.



12 Lainat ja nettovelka 30.9.2018 31.12.2017
KSEK
Pitkäaikaiset
Pankkilainat 0 70 819
Vaihtovelkakirjalaina 174 914 -
Transaktiolaina 30 118 -
Erityisehtoiset lainat 0 2 485
Leasinglainat 2 089 2 613
Pitkäaikaiset velat yhteensä 207 121 75 917
Lyhytaikaiset
Pankkilainat 0 3 940
Leasinglainat 2 997 3 701
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 997 7 641
Lainat yhteensä (kaikki määrät euroissa) 210 118 83 558
Nettovelka
Rahavarat 62 430 15 813
Lainat yhteensä 210 118 83 558
Korolliset nettovelat 147 688 67 745
Oma pääoma 265 550 45 381
Nettovelkaantumisaste (nettovelka jaettuna omalla pääomalla) 55,6% 149,3%

13 Vaihtovelkakirjalaina 30.9.2018 31.12.2017
KSEK

Konserni 

Vaihtovelkakirjalaina 168 880 -

Jaksotetut korot 6 034

Yhteensä 174 914

Endomines pääsi sopimukseen rahoittajansa kanssa, että 2MEUR (20 MSEK) alaskirjataan 7,6MEUR (76 MSEK) lainasta, jos yhtiö lyhentää lainaa 2MEUR ja Joensuun 
Kauppa ja Kone Oy (“JKK”) ottaa vastuulleensa loput lainasta, 3.6MEUR( 36 MSEK). Endomines lyhensi lainaa 2MEUR sovitun mukaisesti 14.2.2018 ja Joensuun Kauppa ja 
Kone Oy otti vastuulleensa loput velasta 3.6MEUR, loput lainasta 2MEUR alaskirjattiin. Tämän johdosta Endominesilla ei ole enää pankkilainaa.

Lainasopimuksen ehtojen rikkoutuminen on peruste lainan irtisanomiselle. Lainakovenanttien ennakoitujen rikkoutumisten 30.6. ja 31.12.2017 johdosta lainanantaja antoi 

Kokonaismäärältään 170 826 528 SEK vaihtovelkakirjalainalla on 6.0 prosentin vuotuinen korko, joka Endominesin päätöksen mukaan voidaan maksaa joko käteisenä tai 
osakkeina. Puolet vaihtovelkakirjalainasta voidaan konvertoida osakkeiksi 31.3.2019 ja 30.3.2020 välisenä aikana hintaan 12,76 SEK osakkeelta (Endominesin hallituksen 
päätöksellä konvertointi jo aiemmin voidaan sallia, mikäli aikaisemman konvertoinnin katsotaan olevan yhtiön edun mukaista). Jäljellä oleva osuus lainasta voidaan 
konvertoida 31.3.2020 ja 30.3.2021 välisenä aikana hintaan 13,91 SEK osakkeelta. Jos lainaa ei ole vaihdettu osakkeiksi ennen 1.4.2021, Endominesilla on oikeus vaatia 
jäljellä olevan lainan konvertointi hintaan 15,07 SEK osakkeelta.

Mikäli lainan konvertointi osakkeiksi tehdään arviolta 12 ja 24 kuukauden kuluttua edellä kerrotulla tavalla, saa lainanantaja yhteensä 12 834 250 Endominesin osaketta, mikä 
vastaa noin 26,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (ottaen huomioon sekä lainan konvertointi, mutta ilman mahdollista lainan korkojen maksua osakkeilla ja olettaen, että 
muuta dilutaatiota ei tapahdu ennen konvertointia). Konversion seurauksena lainanantajan omistus Endominesissa ei saa ylittää 29,9 prosenttia.

Endominesin pankkilainojen uudelleenjärjestely toteutettiin 14.2.2018.

Pankkilainat



14 Annetut pantit ja vastuusitoumukset 30.9.2018 31.12.2017
KSEK
Konserni
Luottolaitoksille olevien velkojen vakuudeksi annetut pantit - 2 110
Ympäristövelvoitteita varten kirjatut käteisvaraukset 5 405 5 171
Annetut pantit 5 405 7 281
Vastuusitoumukset - 39 624
Emoyhtiö
Luottolaitoksille olevien velkojen vakuudeksi annetut pantit - 129 914
Vastuusitoumukset Ei ole Ei ole

15 Liiketuloksen muutos
MSEK 2018 2017 2018 2017

Raportoitu liiketulos -11,2 -6,6 -34,3 -26,8
Liiketuloksen muutos -4,6 -7,4
Liiketuloksen muutos luokittain
Tuotot yhteensä -0,8 3,3
Raaka-ainekustannukset 2,9 7,2
Henkilöstökulut 0,3 0,4
Muut kulut 0,9 0,8
Kulut yhteensä 4,0 8,4
Käyttökate -0,5 0,4
Poistot -4,1 -7,8
Liiketuloksen lisäys(+)/vähennys(-) -4,6 -7,4

Liitetiedot päättyvät

Heinä-syyskuu Koko vuosi
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